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ส่วนที่ ๑ 
 

บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ส่วนที่ ๑  
 

๑.๑   บทน า 
  แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงรำยละเอียด 
ของแผนงำน / โครงกำรพัฒนำ /งบประมำณ / ห้วงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน   ที่ด ำเนินกำรจริงในเขตพ้ืนที่ของ
จังหวัดสิงห์บุรี  โดยพิจำรณำจัดท ำตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๖247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน ๒๕60 เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  ลง
วันที่ 6 พฤศจิกำยน  2562 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนจำกแผนงำนโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ด ำเนินกำรจริงเท่ำนั้น 
 

  ส ำหรับกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับนี้    ได้ด ำเนินกำรรวบรวมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ตั้งจ่ำยไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 บรรจุไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้   
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
  (๑)  เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริง 
ในท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีในปีงบประมำณนั้น 
  (๒)  เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร / กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๓)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  และควบคุมกำรด ำเนินงำน 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 
  (๔)  เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกำรประสำนงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำร 
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      - ๒ - 
 
 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร และข้อก ำหนดของระเบียบ ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
ข้อ 26  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  โดยให้มีขั้นตอนด ำเนินกำร คือ  

(1)  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำร 
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   (2)  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 27  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงำนโครงกำร  
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ หรือ หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินงำนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน  2560   
เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดส่ง 
เค้ำโครงแบบส ำหรับกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำท้องถิ่น และก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนจำกแผนงำน โครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด ำเนินกำรจริงเท่ำนั้น 

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน  2562 เรื่องซักซ้อม 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนจำกแผนงำนโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด ำเนินกำรจริงเท่ำนั้น 
 
 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑)  ท ำให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชำชนได้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/  
โครงกำรกิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณนั้น ๆ   
  (๒)  ลดปัญหำควำมซ้ ำซ้อน  และท ำให้เกิดควำมประหยัดคุ้มค่ำ  สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ประโยชน์สูงสุด 
  (๓)  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีระบบ  สำมำรถน ำไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในกำรตรวจสอบและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้   
  (๔)  มีกำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ    
ทั้งภำครัฐ  เอกชน  และประชำชน  ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  (๕)  สำมำรถติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำร ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
 
 

          
 
   



 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม  
     และงบประมาณ   ผด.01         
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ    
     ผด.02         
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนนิการตามโครงการ 
     พัฒนาท้องถิ่น  ผด.02/1            
 
 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
   1.1 แผนงาน การศึกษา 2 1.53 2,150,000 1.16
   1.2 แผนงาน สาธารณสุข 3 2.29 55,762,000 30.01
   1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2 1.53 3,750,000 2.02
   1.4 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 14 10.69 4,380,000 2.36
   1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 12.98 5,982,900 3.22
   1.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 5 3.82 760,000 0.41

รวม ๔๓ 32.84 ๗๒,๗๘๔,๙๐๐ 39.17 อบจ.สิงห์บุรี

2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
   2.1 แผนงาน การเกษตร 1 0.76 300,000 0.16

รวม ๑ 0.76 300,000 0.16 อบจ.สิงห์บุรี

3. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงประวตัิศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถีิชีวติ
   3.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๒๕ 19.08 ๘,๑๕๒,๖๐๐ 4.39
   3.2 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา ๒ 1.53 ๔๔๘,๐๐๐ 0.24
   3.3 แผนงาน เคหะและชุมชน ๑ 0.76 ๒๕๐,๐๐๐ 0.13

รวม ๒๘ 21.37 ๘,๘๕๐,๖๐๐ 4.76 อบจ.สิงห์บุรี

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 -๓-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ผด. 01



ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 2.29 ๑,๘๐๐,๐๐๐ 0.97

รวม ๓ 2.29 ๑,๘๐๐,๐๐๐ 0.97 อบจ.สิงห์บุรี

5. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ
    5.1 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 28 21.37 ๗๑,๓๑๑,๐๐๐ 38.38
    5.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1 0.76 ๓๐๐,๐๐๐ 0.16
    5.4 แผนงาน งบกลาง 1 0.76 ๖,๐๐๐,๐๐๐ 3.23

รวม ๓๐ 22.89 ๗๗,๖๑๑,๐๐๐ 41.77 อบจ.สิงห์บุรี

6. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.1 แผนงาน การเกษตร 1 0.76 ๓๐๐,๐๐๐ 0.16
    6.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 1.53 ๙๐,๐๐๐ 0.05
    6.3 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 1 0.76 ๑๐๐,๐๐๐ 0.05
    6.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 2 1.53 ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ 5.49

รวม ๖ 4.58 ๑๐,๖๙๐,๐๐๐ 5.75 อบจ.สิงห์บุรี

7. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
    7.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 11 8.4 ๕,๖๒๐,๐๐๐ 3.03
    7.2 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 7 5.34 ๗,๘๐๐,๐๐๐ 4.2
    7.3 แผนงาน งบกลาง 2 1.53 ๓๕๒,๑๐๐ 0.19

รวม ๒๐ 15.27 ๑๓,๗๗๒,๑๐๐ 7.42 อบจ.สิงห์บุรี

รวมทัง้สิ้น ๑๓๑ 100 ๑๘๕,๘๐๘,๖๐๐ 100 อบจ.สิงห์บุรี

 -๓-
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
  1.1 แผนงาน  การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นตามโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป ์เพื่อใหค้วามรู้ แกเ่ด็ก 

และเยาวชน เกี่ยวกบัดนตรี การเขียนการพดู การอา่น 

ศิลปะแขนงต่างๆ และอื่นๆ

๒ จัดงานวันเด็ก ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นในการจัด ๑,๙๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

กจิกรรมเกี่ยวกบังานวันเด็ก เช่นค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน 

ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ าเปน็

รวม 2 ๒,๑๕๐,๐๐๐
  1.2 แผนงาน  สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ สนบัสนนุการด าเนนิงานของสาธารณสุข สนบัสนนุการด าเนนิงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข ๕๕,๐๙๒,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ประจ าหมู่บา้นตามโครงการส่งเสริม ประจ าหมู่บา้นเปน็ค่าปว่ยการหรือค่าตอบแทนส าหรับ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) เชิงรุก จ านวน
(อสม.) เชิงรุก อสม. ที่มสิีทธิในพื้นที่ 4,591 คน ในอตัราคนละ 

1,000 บาท ต่อเดือน

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุี

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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 ผด.02

พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



  1.2 แผนงาน  สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ อบรมพฒันาศักยภาพแกนน าอาสา- ร่วมกบัชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
สมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) (อสม.) หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน
จังหวัดสิงหบ์รีุ ทอ้งถิ่นในพื้นที่ และหนว่ยงานอื่นๆ ในการจัดฝึกอบรม

ใหค้วามรู้ อสม. 

๓ เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี อดุหนนุส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุ ตาม ๓๗๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
 ในโรงพยาบาลจังหวัดสิงหบ์รีุ โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ในโรงพยาบาลจังหวัดสิงหบ์รีุ

รวม 3 ๕๕,๗๖๒,๐๐๐
  1.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พกิารและผู้ด้อย ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นด าเนนิ ๓,๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
โอกาส โครงการอบจ. เยี่ยมเยียนผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส

ใหม้คุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองมอื 
เคร่ืองใช้ และเคร่ืองส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เคร่ืองยังชีพ
เคร่ืองอปุโภค บริโภค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 พฒันาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นด าเนนิการ ๒๕๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ
จังหวัดสิงหบ์รีุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงหบ์รีุ ในการสร้าง

อาชีพ สร้างรายได้ อบรมใหค้วามรู้แกผู้่พกิาร ดูแลคน
พกิารใหม้อีาชีพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 2 ๓,๗๕๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  1.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะ ด าเนนิโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะ ๔๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคล่ือนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคล่ือนที่ สิงหบ์รีุคนดีเมอืง
สิงหบ์รีุคนดีเมอืงนา่อยู่ นา่อยู่ ออกบริการร่วมกบัส่วนราชการต่างๆ เช่น

บริการตัดผม บริการตรวจสุขภาพ บริการซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ 

๒ ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา ด าเนนิกจิกรรมการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
 เสพติด เสพติดในกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด เช่น หมู่บา้น ชุมชน

สถานศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ
๓ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ด าเนนิการ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ

จัดกจิกรรมปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในเขต
พื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ เช่น การร่วมปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
ชุมชนสถานศึกษา กจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การใหค้วามรู้แกป่ระชาชน นกัเรียน นกัศึกษา และเยาวชน เปน็ต้น

4 พฒันาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ ด าเนนิการตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงหบ์รีุ ศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงหบ์รีุ ส่งเสริมการรวม

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดอบรมใหค้วามรู้ หรือ
การจัดกจิกรรมนนัทนาการ สร้างสุขใหก้บัผู้สูงอายุ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 พฒันาศักยภาพภมูปิญัญาผู้สูงวัย ด าเนนิการตามโครงการพฒันาศักยภาพภมูปิญัญา ๖๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
เพื่อเปน็ผู้น าในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยเพื่อเปน็ผู้น าในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงหบ์รีุ) 
อบจ.สิงหบ์รีุ) สร้างเครือข่ายคลังปญัญา พฒันาโรงเรียนผู้สูงอายุใหม้ี

ความเข้มแข็ง สามารถน าความรู้ประสบการณ์ไป
พฒันาตนเอง ชุมชน และสังคม โดการจัดกจิกรรม
การอบรม การศึกษาดูงาน เปน็ต้น

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  1.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ พฒันาศักยภาพและส่งเสริมการมี ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาชน ๒๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองกิจการสภาฯ

ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดกจิกรรมสัญจรในพื้นที่ จัดประชุมเพื่อรับฟงั
ความคิดเหน็ใหแ้กป่ระชาชน และส่งเสริมกระบวน
การมส่ีวนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการร่วมมอืกนัแกป้ญัหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมทอ้งถิ่นใหม่ๆ  

๗ ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองกิจการสภาฯ

จัดโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย อบรมใหค้วามรู้
แกน่กัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกบัการเมอืง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมขุ กฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายเลือกต้ัง

๘ อบรมส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาชน ๒๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองกิจการสภาฯ

ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น ด าเนนิการตามโครงการอบรมส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น เช่น การจัดอบรม
ผู้น าหมู่บา้น ผู้น าชุมชน และประชาชนจังหวัดสิงหบืรีุ

๙ ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายภาค ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัส่วนราชการ หรือเครือข่าย ๔๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองกิจการสภาฯ

 ประชาชน หรือ องค์กรประชาชน ภาคประชาชน องค์กรประชาชน ด าเนนิการส่งเสริมและ
พฒันาเครือข่ายภาคประชาชน หรือองค์กรประชาชน

 องค์กรสตรี และกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น จัดประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงหบ์รีุ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ในการร่วม ๓๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในชุมชน กจิกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บา้น ชุมชน สถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ

พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓
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  1.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ นนัทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสิงหบ์รีุ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น  ด าเนนิการ ๔๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั
ที่ดี ตรวจสุขภาพกายใจ พฒันาสุขภาพกาย พฒันาสุขภาพใจ
พฒันาอารมณ์ พฒันาชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เครือข่ายของผู้สูงอายุใหท้ ากจิกรรมร่วมกนั เพื่อสร้าง
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุใหเ้ข้มแข็งและกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒ พฒันาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น  ด าเนนิการ ๒๕๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ของกลุ่มสตรี เครือข่ายสตรี พฒันาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี
จังหวัดสิงหบ์รีุ เครือข่ายสตรีจังหวัดสิงหบ์รีุ โดยจัดกจิกรรมเกี่ยวกบั

สตรีและเครือข่ายสตรี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑๓ ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาชน ๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองกิจการสภาฯ

ในการพฒันาทอ้งถิ่น ด าเนนิการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถิ่น ใหภ้าคประชาสังคมมคีวามเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกดิการริเร่ิมแกไ้ขปญัหา
ในทอ้งถิ่นแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาศักยภาพโดย
การมส่ีวนร่วมของประชาชน

๑๔ อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชนเกี่ยวกบั ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ด าเนนิการ ๑๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองกิจการสภาฯ

การเมอืงการปกครองในระบอบประชา- จัดอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน บคุลากรในสังกดั
ธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนญู และ เอกชน เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ฯลฯ เกี่ยวกบัการเมอืงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงาน ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทรงเปน็ประมขุ กฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมายเกี่ยวกบั

การเลือกต้ัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวม 14 ๔,๓๘๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ฝึกสอนกฬีาเทควันโด ด าเนนิการฝึกสอนกฬีาเทควันโดใหก้บันกัเรียน ยุวชน ๓๐,๐๐๐ สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
เยาวชน ในช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน อบจ.สิงหบ์รีุ

2 แข่งขันกฬีาจักรยานเสือภเูขา อบจ. ด าเนนิการจัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาจักรยานเสือภเูขา 250,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
สิงหบ์รีุ โดยร่วมกบัชมรมจักรยานสิงหบ์รีุ องค์กรปกครองส่วน ก าหนด

ทอ้งถิ่นในพื้นที่ และหนว่ยงานอื่นๆ

3 แข่งขันกฬีาเซปคัตะกร้อ อบจ.สิงหบ์รีุ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัส่วนราชการ สถาบนัการ 100,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
คัพ ต่อต้านยาเสพติด ศึกษา และภาคเอกชน ในการจัดการแข่งขันกฬีาเซปคั อบจ.สิงหบ์รีุ

ตะกร้อ อบจ.สิงหบ์รีุคัพ ต่อต้านยาเสพติดใหก้บัเยาวชน
นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนในจังหวัดสิงหบ์รีุ

4 แข่งขันกฬีาเทควันโดชิงถ้วยพระราช- ด าเนนิการร่วมหนว่ยงานอื่นด าเนนิการจัดการแข่งขัน 250,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
ทานสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กฬีาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐา อบจ.สิงหบ์รีุ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
สยามบรมราชกมุารี อบจ.สิงหบ์รีุ ราชกมุารี อบจ.สิงหบ์รีุถิ่นวีรชนแชมปเ์ปี้ยนชิพ
ถิ่นวีรชนแชมปเ์ปี้ยนชิพ

5 แข่งขันฟตุบอล 7 คน อบจ.สิงหบ์รีุคัพ ด าเนนิการร่วมหนว่ยงานอื่นด าเนนิการจัดการแข่งขัน 400,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
ต่อต้านยาเสพติด ฟตุบอล 7 คน อบจ.สิงหบ์รีุคัพ ต่อต้านยาเสพติด อบจ.สิงหบ์รีุ

6 ฝึกสอนว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน และสู่ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นด าเนนิการ 50,000 สระว่ายน้ า ส านกัปลัดฯ
ความเปน็เลิศ ฝึกสอนว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน และสู่ความเปน็เลิศ อบจ.สิงหบ์รีุ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)
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1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ ส่งเสริมการออกก าลังกาย ด าเนนิการจัดกจิกรรมตามโครงการส่งเสริมการออก ๓๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ก าลังกายใหก้บัข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง ก าหนด
ในสังกดั อบจ.สิงหบ์รีุ และประชาชนทั่วไป

8 อบจ.สิงหบ์รีุ เดินวิง่เพื่อสุขภาพ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นด าเนนิการ ๓๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
จัดกจิกรรม อบจ. เดินวิง่เพื่อสุขภาพใหเ้ด็ก เยาวชน ก าหนด
และประชาชนที่สนใจ

9 ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติังานหอ้งปฐม จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานหอ้งปฐมพยาบาลสนาม 93,900 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ
พยาบาล กฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ เพื่อบริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน สิงหบ์รีุ

โลหติ วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนกั ตลอดจนการใหค้ าแนะน า
ปรึกษาเร่ืองสุขภาพแกผู้่ที่มาออกก าลังกาย

10 กอ่สร้างพฒันาปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุง พฒันาปรับปรุงบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสนามกฬีา 900,000 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ
รักษาสนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ และส่ิง อบจ.สิงหบ์รีุ เพื่อรองรับการใหบ้ริการ และการแข่งขัน สิงหบ์รีุ
กอ่สร้างภายในบริเวณสนามกฬีา กฬีาประเภทต่างๆ ได้อย่างมมีาตรฐาน
อบจ.สิงหบ์รีุ

๑๑ กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์บริเวณ กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์บริเวณสนามกฬีา ๔๕๐,๐๐๐ สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ อบจ.สิงหบ์รีุ รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ อบจ.สิงหบ์รีุ

ก าหนด

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)
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  1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 จัดซ้ือตู้กดน้ าเย็นพร้อมเคร่ืองกรองน้ า จัดซ้ือตู้กดน้ าเย็นพร้อมเคร่ืองกรองน้ า ตัวตู้และถัง ๓๕,๐๐๐ สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ
บรรจุน้ าท าจากสแตนเลส ความจุถังน้ าเย็นไมน่อ้ยกว่า สิงหบ์รีุ
60 ลิตร มอีปุกรณ์ควบคุมระดับน้ า (วาล์วลูกลอย)
สวิตว์ตัดไฟอตัโนมติั จ านวน 1 เคร่ือง

13 จัดซ้ือกล้องตรวจวัดอณุหภมูไิร้สาย จัดซ้ือกล้องตรวจวัดอณุหภมูไิร้สาย สามารถเชื่อมต่อ ๓๔,๐๐๐ สถานที่ที่ อบจ. ส านกัปลัดฯ
บลูทธูกบัโทรศัพทส์มาร์ทโฟนได้ จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ สิงหบ์รีุ ดูแลรับผิดชอบ
8,500 บาท

14 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นขา พร้อมลูกเหล็ก จัดซ้ือเคร่ืองเล่นขา พร้อมลูกเหล็กน้ าหนกั โครงสร้าง ๖๐,๐๐๐ สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ
น้ าหนกั ท าจากเหล็ก สามารถรับน้ าหนกัได้ไมน่อ้ยกว่า 200 กโิลกรัม สิงหบ์รีุ

มพีนกัพงิ จ านวน 1 เคร่ือง
15 กอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศันค์ลองส่งน้ า กอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศันค์ลองส่งน้ า ชัยนาท-อยุธยา ๒,๐๐๐,๐๐๐ หนา้สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ

ชัยนาท-อยุธยา บริเวณหนา้สนามกฬีา บริเวณหนา้สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ ต.บางมญั อบจ.สิงหบ์รีุ

อบจ.สิงหบ์รีุ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ  รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.
สิงหบ์รีุ ก าหนด

16 ติดต้ังร้ัวรอบสนามเด็กเล่นบริเวณ ติดต้ังร้ัวสนามเด็กเล่นบริเวณฝาครอบคลองที่อยู่ใน ๓๐๐,๐๐๐ ฝาครอบคลองที่อยู่ ส านกัปลัดฯ
ฝาครอบคลอง ความรับผิดชอบของ อบจ.สิงหบ์รีุ รายละเอยีดตาม ในความรับผิดชอบ

แบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุก าหนด ของ อบจ.สิงหบ์รีุ
17 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการ  - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก ่สารเคมี ๖๐๐,๐๐๐ สนามกฬีา อบจ.   ส านกัปลัดฯ

ปฏบิติังาน ประเภทคลอรีน น้ ายาก าจัดตะไคร่น้ า และวัสดุอื่นๆ สิงหบ์รีุ
 - วัสดุอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ได้แก ่ส่ือ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์   ส านกัปลัดฯ
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ทอ้งฟา้จ าลอง
และอื่นๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏบิติังานในแหล่ง
ทอ่งเที่ยวและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงหบ์รีุ

รวม 17 ๕,๙๘๒,๙๐๐

ล าดับ
ที่

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓
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  1.6 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นจัดกจิกรรม ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการฝึกอบรม
ในการจัดกจิกรรมต่างๆ เช่น การปอ้งกนั และลด
อบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ การใหก้ารสนบัสนนุ
การด าเนนิการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อาสาสมคัร
หนว่ยกู้ภยั และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
ช่วงเทศกาล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ด าเนนิการปอ้งกนั และอบุติัเหตุ ลดปจัจัยเส่ียง
การเกดิอบุติัเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์สร้างจิตส านกึ
การสนบัสนนุจุดตรวจ จุดสกดั การสนบัสนนุเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฎบิติังาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อม ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ ที่สวน ๓๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ   ส านกัปลัดฯ
อปุกรณ์ สาธารณะเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกยีรติฯ

พระราชพธิีบรมราชาภเิษก พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
 - กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 8 ชุด ๆ ละ
32,000 บาท
 - อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
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โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่

พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



  1.6 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ ปอ้มยามส าเร็จรูป ปอ้มยามส าเร็จรูป ขนาดไมน่อ้ยกว่า 2.00x2.30x ๑๒๐,๐๐๐ ส านกังาน อบจ. และ ส านกัปลัดฯ
2.50 เมตร โครงสร้างเหล็กเคลือบสีกนัสนมิและ ศูนย์เคร่ืองจักรกล
อลูมเินยีม หลังคาเปน็แผ่นอลูมเินยีมคอมโพสิตกนั อบจ.สิงหบ์รีุ
ความร้อน มหีนา้ต่างบานเล่ือนแบบคร่ึงบนบานช่องแสง
และคร่ึงล่าง บานเล่ือน 1 จุด มเีคาทเ์ตอร์วางของ
ด้านใน 1 จุด จ านวน 2 ปอ้ม ๆ ละ 60,000 บาท

5 ปอ้มยามส าเร็จรูป ปอ้มยามส าเร็จรูป ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1.50x1.50x ๔๐,๐๐๐ อทุยานแมล่ามหา- กองคลัง
2.40 เมตร โครงสร้างเหล็กเคลือบสีกนัสนมิ ผนงัและ ราชานสุรณ์
และเพดานกรุเมทลัชีทบฉุนวนกนัความร้อน มหีนา้ต่าง
บานเล่ือน 1 จุด หนา้ต่างบานเล่ือนแบบคร่ึงบนบานช่องแสง
และคร่ึงล่างบานเล่ือน 1 จุด เคาทเ์ตอร์วางของ
ด้านใน 1 จุด จ านวน 1 ปอ้ม

รวม 5 ๗๖๐,๐๐๐
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สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
  2.1 แผนงาน  การเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ฝึกอบรมการจัดท าปุ๋ยหมกัใหก้บั ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นในการจัดฝึก ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองแผนฯ
ประชาชน อบรมการจัดท าปุ๋ยหมกัใหก้บัประชาชน กลุ่มเกษตรกร

และประชาชนที่สนใจ โดยน าวัสดุจากธรรมชาติมาด าเนนิการ
เพื่อเปน็การลด หรือเลิกในการใช้สารเคมแีละปุ๋ยเคมี
ในกระบวนการผลิต ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้
อดุมสมบรูณ์

รวม 1 300,000  -15-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร ์ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชวีิต
  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ การจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ ด าเนนิการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติอนัเกี่ยวเนื่องกบั ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตามที่โครงการ ส านกัปลัดฯ
สถาบนัพระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ ก าหนด

๒ การจัดกจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นจัดกจิกรรม ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
หรืองานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว หรืองานวัฒนธรรมประเพณี ก าหนด
ณ สถานที่ทอ่งเที่ยวในความรับผิดชอบ ณ สถานที่ทอ่งเที่ยวในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงหบ์รีุ
ของ อบจ.สิงหบ์รีุ หรือจังหวัดสิงหบ์รีุ

๓ วันอนรัุกษว์ัฒนธรรมไทยเฉลิม ด าเนนิการร่วมกบัหนว่ยงานหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓๐๐,๐๐๐ ศาลากลางจังหวัด กองการศึกษาฯ

พระเกยีรติสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ จัดงานวันอนรัุกษว์ัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ หลังเดิม ร.ศ.130
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี สยามบรมราชกมุารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

๔ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบา้น ด าเนนิการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านประวัติศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
อาสาพาเที่ยว สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ อบจ.สิงหบ์รีุ รับผิดชอบ ก าหนด

5 ส่งเสริมอาชีพเจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว ค่าตอบแทนยุวอาสาสมคัรเจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว ๕๕,๐๐๐ อทุยานวีรชนค่าย ส านกัปลัดฯ
ประจ าสถานที่ทอ่งเที่ยว โดยร่วมกบัส านกังานเขตพื้นที่ บางระจัน และโบราณ
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุ เปน็การสร้างรายได้ สถานเตาเผาแมน่้ านอ้ย
ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนในช่วงวันหยุด

พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓
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  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ จัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ด าเนนิการจัดงานบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ๕๐๐,๐๐๐ อทุยานวีรชนค่าย- ส านกัปลัดฯ
เช่น งานแสดง แสง สี เสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี บางระจัน
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ผ้าประดับเวที
และอื่นๆ ที่จ าเปน็

7 อปท.ร่วมใจบ ารุงรักษาแหล่งน้ าศักด์ิ- ด าเนนิการจัดจัดกจิกรรมตามโครงการ อปท.ร่วมใจ ๕๐,๐๐๐ หอ้งประชุมศูนย์ กองกิจการสภาฯ

สิทธิ ์ในพระราชพธิีบรมราชาภเิษก บ ารุงรักษาแหล่งน้ าศักด์ิสิทธิ ์ในพระราชพธิีบรมราชา ศึกษาประวัติศาสตร์
ภเิษก เพื่อบ ารุงรักษาแหล่งน้ าศักด์ิสิทธิใ์หอ้ยู่ในสภาพ อทุยานวีรชนค่าย
ที่สะอาด สวยงาม เปน็แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ บางระจัน
ของจงัหวัดสิงห์บุรี ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมาย
จากจงัหวัด

8 สืบสานประเพณีลอยกระทง ด าเนินการร่วมกบั สนง.ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวัด ๒๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
สิงห์บุรี หรือหน่วยงานอื่น ด าเนินการจดักจิกรรม ก าหนด
สืบสานประเพณีลอยกระทง

9 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อ ด าเนินการเอง หรือร่วมกบัหน่วยงานอื่นจดั ๕๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

เทียน และถวายเทียนพรรษา จดักจิกรรมตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา เช่น 
จดัพิธีการหล่อเทียนการจดัขบวนแห่เทียนพรรษา 
การจดัประเพณีถวายเทียนพรรษา และอื่นๆ
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ล าดับ
ที่

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ



  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ แข่งขันกฬีาถิ่นวีรชนมนิิ-ฮาล์ฟ ด าเนนิการร่วมกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนนิการ ๕๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
มาราธอน สิงหบ์รีุคนดีมอืงนา่อยู่ แข่งขันกฬีาถิ่นวีรชนมนิิ-ฮาล์ฟมาราธอน สิงหบ์รีุคนดี ก าหนด

เมอืงนา่อยู่ เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่สนใจได้ออกก าลังกาย และเปน็การส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวของสิงหบ์รีุ

11 ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริม ด าเนนิการจัดกจิกรรมประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริม ๘๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
การทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยว ก าหนด

12 ปั่นเปดิเมอืงวีรชนสิงหบ์รีุ ด าเนนิการร่วมกบัชมรมจักรยานจังหวัดสิงหบ์รีุ ๕๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
คนดีเมอืงนา่อยู่ หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนว่ยงานอื่นที่ ก าหนด

เกี่ยวข้อง ด าเนนิการจัดกจิกรรมปั่นเปดิเมอืง
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๓ บ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์วิทยาศาสตร์ ๖๐๐,๐๐๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ส านกัปลัดฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทอ้งฟา้จ าลอง ทอ้งฟา้จ าลอง เช่น ชุดสาธิตเร่ืองตัวน าไฟฟา้ ชุดเส้น ทอ้งฟา้จ าลอง

แรงแมเ่หล็ก ชุดแสดงแรงดันอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

14 จัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครู อดุหนนุสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบ์รีุจัดงานประเพณี ๕๐,๐๐๐ วัดสว่างอารมณ์ กองการศึกษาฯ

หนงัใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ ไหว้ครูครอบครูหนงัใหญ่ วัดสว่างอารมณ์

15 สืนสานงานประเพณีมว่นซ่ืนหมู่เฮาไทย- อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลทองเอนจัดงานสืบสาน ๘๐,๐๐๐ วัดดงยาง กองการศึกษาฯ

ลาวแง้ว ทองเอน ประเพณีมว่นซ่ืนหมู่เฮาไทย-ลาวแง้ว ทองเอน

16 ตามรอยเสด็จประพาสต้น อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลหวัปา่จัดงานตามรอย ๕๐,๐๐๐ วัดพรหมเทพาวาส กองการศึกษาฯ

พระปยิมหาราช เสด็จประพาสต้นพระปยิมหาราช

๑๗ พฒันาปรับปรุงภมูทิศัน ์หรือ กอ่สร้าง ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณโบราณสถานเตาเผาแมน่้ านอ้ย ๕๐๐,๐๐๐ โบราณสถานเตาเผา กองกิจการสภาฯ

บ ารุงรักษาบริเวณโบราณสถานเตาเผา รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด แมน่้ านอ้ย
แมน่้ านอ้ย

๑๘ พฒันาปรับปรุงภมูทิศัน ์หรือ กอ่สร้าง ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณศาลากลางจังหวัดสิงหบ์รีุ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ศาลากลางจังหวัด ส านกัปลัดฯ
และบ ารุงรักษาบริเวณศาลากลางจังหวัด หลังเดิม ร.ศ. 130 รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ สิงหบ์รีุหลังเดิม
สิงหบ์รีุหลังเดิม ร.ศ. 130 อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด ร.ศ. 130
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ล าดับ
ที่

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๙ พฒันาปรับปรุงภมูทิศัน ์หรือ กอ่สร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ๕๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะเฉลิม ส านกัปลัดฯ
และบ ารุงรักษาบริเวณสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิีบรมราชาภเิษก พระเกยีรติเนื่องใน
เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหา พ.ศ. 2562 เช่น ปรับปรุงภมูทิศัน ์ร้ัวสนามเด็กเล่น โอกาสมหามงคลพระ
มงคลพระราชพธิีบรมราชาภเิษก สวนหย่อม และอื่นๆ ราชพธิีบรมราชาภเิษก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

20 ซ่อมปรับปรุงปา้ยประชาสัมพนัธ์ ซ่อมปรับปรุงปา้ยประชาสัมพนัธ์ริมทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๐,๐๐๐ ทางหลวงแผ่นดิน กองช่าง
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 หมายเลข 311 อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ รายละเอยีด หมายเลข 311 

ตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.พรหมบรีุ

21 ซ่อมปรับปรุงปา้ยประชาสัมพนัธ์ ซ่อมปรับปรุงปา้ยประชาสัมพนัธ์ริมทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๐,๐๐๐ ทางหลวงแผ่นดิน กองช่าง
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 หมายเลข 32 อ.เมอืงสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ รายละเอยีด หมายเลข 32 

ตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

๒๒ จัดซ้ือดัมเบลหุ้มยาง จัดซ้ือดัมเบลหุ้มยาง ขนาด 2-20 กโิลกรัม มขีนาด ๒๗,๐๐๐ สวนสาธารณะเฉลิม ส านกัปลัดฯ
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 กโิลกรัม จ านวน พระเกยีรติเนื่องใน
10 คู่ ดร้อมชั้นวาง จ านวน 1 ชุด โอกาสมหามงคลพระ

ราชพธิีบรมราชาภเิษก
พ.ศ. 2562

๒๓ จัดซ้ือมา้นั่งโค้งส าหรับซิทอพั จัดซ้ือมา้นั่งโค้งส าหรับซิทอพั รองรับสรีระของแผ่นหลัง ๗,๘๐๐ สวนสาธารณะเฉลิม ส านกัปลัดฯ
มทีี่ล็อคขาสามารถปรับระดับความสูงได้ จ านวน 2 ตัวๆ ละ พระเกยีรติเนื่องใน
3,900 บาท โอกาสมหามงคลพระ

ราชพธิีบรมราชาภเิษก
พ.ศ. 2562
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พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ



  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๔ จัดซ้ือมา้นั่งชนดิราบ จัดซ้ือมา้นั่งชนดิราบ ขนาดฐานโครงเหล็กกว้างไมน่อ้ย ๗,๘๐๐ สวนสาธารณะเฉลิม ส านกัปลัดฯ
กว่า 50 ซม. ยาวไมน่อ้ยกว่า 115 ซม. สูงไมน่อ้ยกว่า พระเกยีรติเนื่องใน
37 ซม. ขนาดเบาะกว้างไมน่อ้ยกว่า 30 ซม. ยาวไม่ โอกาสมหามงคลพระ
นอ้ยกว่า 120 ซม. หนาไมน่อ้ยกว่า 5 ซม.  จ านวน ราชพธิีบรมราชาภเิษก
2 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท พ.ศ. 2562

25 จัดท าบอร์ดติดประกาศตู้กระจกนอก จัดท าบอร์ดติดประกาศตู้กระจกนอกสถานที่ ขนาด ๙๕,๐๐๐ สถานที่ที่ อบจ. ส านกัปลัดฯ
สถานที่ ไมน่อ้ยกว่า 1.00x2.40 เมตร จ านวน 5 บอร์ดๆ ละ สิงหบ์รีุ ดูแลรับผิดชอบ

19,000 บาท รายละเอยีดตามแบบที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 25 8,152,600

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  3.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ แนะน าสถานที่ราชการ ๒๕๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
แนะน าเส้นทางส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
หรือรับบริการ และประชาสัมพนัธ์สถานที่ทอ่งเที่ยว
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

2 จัดซ้ือชุดกงัหนัเติมอากาศพลังงาน จัดซ้ือชุดกงัหนัเติมอากาศพลังงานแสงอาทติย์ ๑๙๘,๐๐๐ อทุยานวีรชน กองช่าง
แสงอาทติย์ จ านวน 6 ชุดๆ ละ 33,000 บาท รายละเอยีด ดังนี้ ค่ายบางระจัน

 -ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไมน่อ้ยกว่า Mono 345 W,Poly 330W
 -มอเตอร์ดีซีบสัเลส+กล่องควบคุม DC moter brushless 24V 350W
 -ทุ่นลอยไมน่อ้ยกว่า 3 ชุด
 -ใบพดักงัหนั 8 ใบพดั 4 ตัว
 -โครงเหล็กพร้อมชุดเฟอืงทดรอบ
 -ตู้คอนโทรล พร้อมระบบควบคุม
 -ความเร็วรอบ Watt Volt meter 4 in 1
 -มเิตอร์วัดไฟ กระแสตรง DC 20A 100V

รวม 2 448,000

  3.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ พฒันาปรับปรุงภมูทิศันแ์ละบ ารุงรักษา พฒันาปรับปรุงภมูทิศันส์วนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ๒๕๐,๐๐๐ สวนสาธารณะเฉลิม กองช่าง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา (ปงีเถ้ากงมา่) ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ พระเกยีรติ 80 พรรษา
80 พรรษา รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืงฯ

รวม 1 250,000

พ.ศ. ๒๕๖๔หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
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4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
  4.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ตลาด อบจ.สิงหบ์รีุ สุขใจเพื่อเกษตรกร ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองแผนฯ
ด าเนนิการจัดกจิกรรมตลาด อบจ.สิงหบ์รีุ สุขใจเพื่อ
เกษตรกร โดยการพฒันาตลาดใหม ่หรือขยายพื้นที่
ตลาดที่มอียู่เดิมส าหรับเกษตรกร หรือ กลุ่มอาชีพต่างๆ

2 ตลาดประชารัฐทอ้งถิ่นสุขใจ ส่งเสริม จัดกจิกรรมตลาดประชารัฐ อบจ.สิงหบ์รีุ  โดยบรูณา- ๑,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองแผนฯ
อาชีพและการทอ่งเที่ยว การระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ

ประชารัฐ ใหผู้้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า
ในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไมม่สีถานที่ค้าขาย

3 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๕๐๐,๐๐๐ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ กองแผนฯ
จัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ก าหนด
นอกสถานที่ใหก้บัประชาชนที่สนใจ

รวม 3 1,800,000

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ล าดับ

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๔
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5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และการบรกิารสาธารณะ
  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ หลังฝนถนนเรียบ ด าเนนิการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ รวมทั้งปรับปรุง ๑,๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
คู คลอง แหล่งน้ าต่างๆ ในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ 

๒ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๔,๖๖๓,๐๐๐ ม.2-7 ต.จักรสีห์ กองแผนฯ
ฟลัทติ์กคอนกรีต สาย สห 12008 สาย สห 12008 ม.2-7 ต.จักรสีห ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ
ม.2-7 ต.จักรสีห ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

๓ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๔,๐๗๑,๐๐๐ สาย สห 2016 แยก กองแผนฯ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย สห 2016 สาย สห 2016 แยกทางหลวงชนบท 32-บา้นบางพาน ทางหลวงชนบท 32-
แยกทางหลวงชนบท 32-บา้นบางพาน ม.3 ต.บางมญั อ.เมอืงสิงหบ์รีุ กว้าง 6 เมตร  ยาว บ้านบางพาน ม.3
ม.3 ต.บางมญั อ.เมอืงสิงหบ์รีุ 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลน ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี

ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

4 กอ่สร้างถนน คสล. ม.1 ต.จักรสีห์ กอ่สร้างถนน คสล. ม.1 ต.จักรสีห ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ ๑,๒๐๕,๐๐๐ ม.1 ต.จักรสีห์ กองแผนฯ
อ.เมอืงสิงหบ์รีุ เชื่อมเขตติดต่อ ม.12 เชื่อมเขตติดต่อ ม.12 ต.ทา่ข้าม อ.ค่ายบางระจัน อ.เมอืงฯ เชื่อมเขตติดต่อ
ต.ทา่ข้าม อ.ค่ายบางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ม.12 ต.ทา่ข้าม

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.ค่ายบางระจัน

5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๔,๕๕๐,๐๐๐ สายแยกทางหลวง กองแผนฯ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายแยกทาง สายแยกทางหลวงชนบท 32-บา้นบางส าราญ ม.1 ชนบท 32-บา้นบางส าราญ
หลวงชนบท 32-บา้นบางส าราญ ต.บางมญั อ.เมอืงสิงหบ์รีุ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร ม.1 ต.บางมญั
ม.1 ต.บางมญั อ.เมอืงสิงหบ์รีุ หนา 0.05 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
งบประมาณ (บาท)
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายหลังโรงพยาบาล ๓,๘๑๖,๐๐๐ สายหลังโรงพยาบาล กองแผนฯ
สายหลังโรงพยาบาลสิงหบ์รีุเวชชการ สิงหบ์รีุเวชชการ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030 สิงหบ์รีุเวชชการ เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030 ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร ถนนทางหลวง 3030 
ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืงฯ

๗ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๔,๕๒๙,๐๐๐ ม.11 ต.ประศุก กองแผนฯ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ม.11 ต.ประศุก ม.11 ต.ประศุก จากประตูระบายน้ า  เชื่อมต่อ จากประตูระบายน้ า
จากประตูระบายน้ า เชื่อมต่อ ต.อนิทร์- ต.อนิทร์บรีุ อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,030 เมตร เชื่อมต่อ ต.อนิทร์บรีุ
บรีุ อ.อนิทร์บรีุ หนา 0.05 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ

ก าหนด

8 กอ่สร้างถนน คสล. ม.9 สายวังทอง กอ่สร้างถนน คสล. ม.9 สายวังทอง ต.ประศุก ๒,๕๓๕,๐๐๐ ม.9 สายวังทอง กองแผนฯ
ต.ประศุก อ.อนิทร์บรีุ เชื่อมต่อ อ.อนิทร์บรีุ เชื่อมต่อ ต.หว้ยกรด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท ต.ประศุก อ.อนิทร์บรีุ
ต.หว้ยกรด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท กว้าง 5 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร เชื่อมต่อ ต.หว้ยกรด

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท

9 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๑,๒๑๕,๐๐๐ ม.6 ต.ชีน้ าร้าย กองแผนฯ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ม.6 ต.ชีน้ าร้าย ม.6 ต.ชีน้ าร้าย อ.อนิทร์บรีุ เชื่อมต่อ ต.โพนางด าออก อ.อนิทร์บรีุ เชื่อมต่อ
อ.อนิทร์บรีุ เชื่อมต่อ ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร ต.โพนางด าออก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท หนา 0.05 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

10 ซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 เชื่อมต่อ ซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 เชื่อมต่อ ม.10 ต.ทองเอน ๘๓๙,๐๐๐ ม.12 เชื่อมต่อ กองแผนฯ
ม.10 ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา ม.10 ต.ทองเอน

0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ อ.อนิทร์บรีุ
ก าหนด

พ.ศ. ๒๕๖๓
ล าดับ

ที่
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. ๒๕๖๔
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๔,๘๘๔,๐๐๐ สาย สห.ถ. 30001
ฟลัทติ์กคอนกรีต สาย สห.ถ.30001 สาย สห.ถ.30001 บา้นแหลมยอ-บา้นล าเหนอื ม.6,7 บา้นแหลมยอ-บา้นล า
บา้นแหลมยอ-บา้นล าเหนอื ม.6,7 ต.โพธิช์ัย อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง เหนอื ม.6,7 ต.โพธิช์ัย
ต.โพธิช์ัย อ.อนิทร์บรีุ ข้างละ 1 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร อ.อนิทร์บรีุ

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

๑๒ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณริมแมน่้ า กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณริมแมน่้ าเจ้าพระยา ม.8 ๒,๗๗๗,๐๐๐ บริเวณริมแมน่้ า กองแผนฯ
เจ้าพระยา ม.8 ต.ทบัยา อ.อนิทร์บรีุ ต.ทบัยา อ.อนิทร์บรีุ เชื่อมต่อ ต.บางกระบอื อ.เมอืงฯ เจ้าพระยา ม.8
เชื่อมต่อ ต.บางกระบอื อ.เมอืงฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ต.ทบัยา อ.อนิทร์บรีุ

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด เชื่อมต่อ ต.บางกระบอื
อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

13 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๓๔๓,๐๐๐ สายทางเข้าวัดทา่อฐิ กองแผนฯ
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายทางเข้าวัดทา่อฐิ สายทางเข้าวัดทา่อฐิ ม.4-6 ต.ทา่งาม อ.อนิทร์บรีุ ม.4-6 ต.ทา่งาม
ม.4-6 ต.ทา่งาม อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร อ.อนิทร์บรีุ

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

14 กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 ต.ทบัยา กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 ต.ทบัยา เชื่อมต่อวัดสุทธาวาส ๑,๐๒๘,๐๐๐ ม.5 ต.ทับยา เชื่อมต่อ กองแผนฯ
เชื่อมต่อวัดสุทธาวาส ม.4 ต.ทบัยา ม.4 ต.ทบัยา อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร วัดสุทธาวาส ม.4
อ.อนิทร์บรีุ หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ต.ทบัยา อ.อนิทร์บรีุ

ก าหนด

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๕ กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 ต.พกัทนั กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 ต.พกัทนั จากถนนลาดยาง ๑,๙๒๗,๐๐๐ ม.5 ต.พกัทนั จาก กองแผนฯ
จากถนนลาดยางบา้นพกัทนั-บา้น บา้นพกัทนั-บา้นโพธิห์อม อ.บางระจัน เชื่อมต่อ ถนนลาดยางบา้นพกัทนั-
โพธิห์อม อ.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.ดอนก า อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท กว้าง 4 เมตร บา้นโพธิห์อม อ.บางระจัน
ต.ดอนก า อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตาม เชื่อมต่อ ต.ดอนก า

แบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท

๑๖ กอ่สร้างถนน คสล. ม.6 เชื่อมต่อถนน กอ่สร้างถนน คสล. ม.6 เชื่อมต่อถนน อบจ.สิงหบ์รีุ ๑,๔๖๔,๐๐๐ ม.6 เชื่อมต่อถนน กองแผนฯ
อบจ.สิงหบ์รีุ สายบา้นจ่า ม.4 สายบา้นจ่า ม.4 ต.สระแจง อ.บางระจัน กว้าง อบจ.สิงหบ์รีุ สาย
ต.สระแจง อ.บางระจัน 4 เมตร ยาว 745 เมตร หนา 0.15 เมตร บา้นจ่า ม.4 ต.สระแจง

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.บางระจัน

17 กอ่สร้างถนน คสล. ม.10 ต.พกัทนั กอ่สร้างถนน คสล. ม.10 ต.พกัทนั จากซอยพฒันา 2 ๑,๙๒๗,๐๐๐ ม.10 ต.พกัทนั จาก กองแผนฯ
จากซอยพฒันา 2 เชื่อมต่อ ต.เชิงกลัด เชื่อมต่อ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว ซอยพฒันา 2 เชื่อมต่อ
อ.บางระจัน 850 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน

แปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

18 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๒,๔๗๘,๐๐๐ ม.3 ต.คอทราย กองแผนฯ
ฟลัทติ์กคอนกรีต สาย ม.3 ต.คอทราย สาย ม.3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ อ.ค่ายฯ เชื่อมต่อ
อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.ไมดั้ด ต.ไมดั้ด อ.บางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,420 เมตร ต.ไมดั้ด อ.บางระจัน
อ.บางระจัน รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

19 กอ่สร้างถนน คสล. สายทางเข้าวัด กอ่สร้างถนน คสล. สายทางเข้าวัดโพสังโฆ ม.1 ๓,๑๙๑,๐๐๐ ทางเข้าโพสังโฆ ม.1 กองแผนฯ
โพสังโฆ ม.1 ต.โพสังโฆ เชื่อมต่อ ต.โพสังโฆ เชื่อมต่อ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน ต.โพสังโฆ เชื่อมต่อ
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,365 เมตร หนา 0.15 เมตร ต.บางระจัน อ.ค่ายฯ

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๐ กอ่สร้างถนน คสล. สายทางเข้า กอ่สร้างถนน คสล. สายทางเข้าอนสุาวรีย์ปู่ดอก ๗๔๘,๐๐๐ สายทางเข้าอนสุาวรีย์ กองแผนฯ
อนสุาวรีย์ปู่ดอก เชื่อมต่อถนนทาง เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3032 ม.6 ต.โพทะเล ปู่ดอกเชื่อมต่อถนน
หลวง 3032 ม.6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ทางหลวง 3032 ม.6
อ.ค่ายบางระจัน หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ ต.โพทะเล อ.ค่ายฯ

อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

๒๑ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณคันบงึ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณคันบงึทองเล่ือน ม.11 ๓,๓๕๓,๐๐๐ บริเวณคันบงึทอง- กองแผนฯ
ทองเล่ือน ม.11 ต.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เล่ือน ม.11 ต.บางระจัน
ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เชื่อมต่อ ต.คอทราย

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.ค่ายบางระจัน

22 กอ่สร้างถนน คสล. ม.2-3 ต.คอทราย กอ่สร้างถนน คสล. ม.2-3 ต.คอทราย เชื่อมต่อถนน ๒,๑๗๗,๐๐๐ ม.2-3 ต.คอทราย กองแผนฯ
เชื่อมต่อถนนสายบา้นวังกา-บา้น สายบา้นวังกา-บา้นวังกระจับ-บา้นหอคอย อ.ค่ายฯ เชื่อมต่อถนนสายบา้นวังกา-
วังกระจับ-บา้นหอคอย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร บา้นวังกระจับ-บา้นหอคอย
อ.ค่ายบางระจัน รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.ค่ายบางระจัน

23 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.หนองกระทุ่ม กอ่สร้างถนน คสล. ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายฯ ๑,๒๑๙,๐๐๐ ม.1 ต.หนองกระทุ่ม กองแผนฯ
อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.สระแจง เชื่อมต่อ ต.สระแจง อ.บางระจัน กว้าง 4 เมตร อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ
อ.บางระจัน ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีด ต.สระแจง อ.บางระจัน

ตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๒,๐๕๐,๐๐๐ ม.6 บา้นบางชัน กองแผนฯ
ฟลัทติ์กคอนกรีต สาย สห 4003 สาย สห 4003 ม.6 บา้นบางชัน ต.บา้นแปง้ อ.พรหมบรีุ ต.บา้นแปง้ อ.พรหมบรีุ
ม.6 บ้านบางชัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี เชื่อมบา้นกล้วย เขตติดต่อ จ.ลพบรีุ และ ม.5 บา้นบางจิก เชื่อมบา้นกล้วย เขตติดต่อ
เชื่อมบา้นกล้วย เขตติดต่อ จ.ลพบรีุ ต.บา้นแปง้ อ.พรหมบรีุ  กว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร จ.ลพบรีุ และ ม.5
และ ม.5 บา้นบางจิก ต.บา้นแปง้ หนา 0.05 เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ บา้นบางจิก ต.บา้นแปง้
อ.พรหมบรีุ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.พรหมบรีุ

25 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๒,๗๐๐,๐๐๐ ถนนกลางหมู่บา้น กองแผนฯ
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนกลางหมู่บา้น ถนนกลางหมู่บา้น ต้ังแต่ ม.1-4 ต.วิหารขาว อ.ทา่ช้าง ต้ังแต่ ม.1-4
ต้ังแต่ ม.1-4 ต.วิหารขาว อ.ทา่ช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ต.วิหารขาว อ.ทา่ช้าง
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด
หนา 0.05 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

๒๖ กอ่สร้างถนน คสล. ม.1 ต.ทบัยา กอ่สร้างถนน คสล. ม.1 ต.ทบัยา เชื่อมต่อบา้นปาก- ๑,๒๑๓,๐๐๐ ม.1 ต.ทบัยา เชื่อม กองแผนฯ
เชื่อมต่อบา้นปากแรต ต.หว้ยชัน แรต ต.หว้ยชัน อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว ต่อบา้นปากแรต
อ.อนิทร์บรีุ 590 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน ต.หว้ยชัน อ.อนิทร์บรีุ

ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

๒๗ กอ่สร้างถนน คสล. ม.2 ต.ทบัยา กอ่สร้างถนน คสล. ม.2 ต.ทบัยา เชื่อมต่อบา้นปาก- ๑,๑๕๒,๐๐๐ ม.2 ต.ทบัยา เชื่อม กองแผนฯ
เชื่อมต่อบา้นปากแรต ต.หว้ยชัน แรต ต.หว้ยชัน อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว ต่อบา้นปากแรต
อ.อนิทร์บรีุ 560 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน ต.หว้ยชัน อ.อนิทร์บรีุ

ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการงบประมาณ (บาท)รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓
ล าดับ

ที่
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๘ พฒันาซ่อมบ ารุงรักษาทางที่ได้รับ 28.1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก ๗๗๗,๐๐๐ สาย สห.ถ. 10010 กองแผนฯ
การถ่ายโอน และสายทางที่อยู่ในความ คอนกรีต สาย สห.ถ. 10010 บา้นไผ่ด า-บา้นล่อง บา้นไผ่ด า-บา้นล่อง
รับผิดชอบของ อบจ.สิงหบ์รีุ กระเบา ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 6 เมตร ยาว กระเบา ต.ทองเอน-

300 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ อ.อนิทร์บรีุ
ก าหนด

28.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ๓,๒๐๒,๐๐๐ สายจักรสีห-์พกิลุทอง กองแผนฯ
แอสฟลัทติ์กส์คอนกรีต สายจักรสีห-์พกิลุทอง ต.จักรสีห ์อ.เมอืงฯ
ต.จักรสีห ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร
ยาว 550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร ช่วงที่ 2
กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

28.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ๓,๗๗๘,๐๐๐ สายวัดคลองโพธิศ์รี กองแผนฯ
แอสฟลัทติ์กส์คอนกรีต สายวัดคลองโพธิศ์รี ม.9 ม.9 หนองระหาน
หนองระหาน ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 5 เมตร ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ
ยาว 1,590 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 28 ๗๑,๓๑๑,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๓
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔
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  5.3 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อการช่วยเหลือ 1.1 วัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในกจิกรรมของศูนย์ปอ้งกนั ๕๐,๐๐๐
และปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยั

1.๒ วัสดุเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภยั ๕๐,๐๐๐
1.๓ วัสดุส าหรับสงเคราะหผู้์ยากไร้ หรือ ผู้ประสบภยั ๒๐๐,๐๐๐

รวม 1 ๓๐๐,๐๐๐

  5.4 แผนงาน  งบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ รายจ่ายงบกลาง (เงินส ารองจ่าย) เพื่อเปน็เงินส ารองจ่ายในกรณีที่จ าเปน็ ซ่ึงไมม่งีบ ๖,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองแผนฯ
ประมาณต้ังไว้โดยเฉพาะ หรือ ต้ังไว้ไมพ่อจ่าย หรือ
ใช้เกี่ยวกบับรรเทาสาธารณภยัที่เกดิขึ้นทั่วไปที่ราษฎร
ส่วนใหญ่เดือดร้อน ไมใ่ช่เปน็การเฉพาะราย หรือ
ใช้จ่ายกรณีอื่นๆ ที่ต้องรีบด าเนนิการเพื่อบ าบดัความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม หรือ โครงการ
อื่นใดที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นเหน็ว่าเหมาะสมและจ าเปน็

รวม 1 6,000,000

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่างอบจ.สิงหบ์รีุ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

โครงการ
ล าดับ

ที่
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6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  6.1 แผนงาน  การเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมและธรรมชาติ ด าเนนิโครงการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมและธรรมชาติ ๓๐๐,๐๐๐ ล าแมล่า กองช่าง
ล าแมล่า ล าแมล่า รายละเอยีดตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 1 300,000

  6.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อนรัุกษพ์ฒันาพนัธุกรรมพชืและสวน ด าเนนิการอนรัุกษพ์ฒันาพนัธุกรรมพชืและสวน ๖๐,๐๐๐ อทุยานวีรชนค่าย- กองการศึกษาฯ

สมนุไพรทอ้งถิ่นจังหวัดสิงหบ์รีุ สมนุไพรทอ้งถิ่นจังหวัดสิงหบ์รีุ ที่หายากใกล้สูญพนัธุ์ บางระจัน
จัดสวนสมนุไพร รวบรวมเปน็แหล่งศึกษาสมนุไพร
ทอ้งถิ่น รวมทั้งการใช้สมนุไพรทอ้งถิ่นในการปอ้งกนั
และรักษาโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 เพาะพนัธุก์ล้าไม้ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ สถานที่ที่ อบจ.สห. กองช่าง
ด าเนนิโครงการเพาะพนัธุก์ล้าไม ้ณ สถานที่ในความ รับผิดชอบ หรือ
รับผิดชอบของ อบจ.สิงหบ์รีุ หรือ ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์

รวม 2 ๙๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการงบประมาณ (บาท)รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการโครงการ

ล าดับ
ที่

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)
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  6.3 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการติดตามประเมนิผลและ ด าเนนิการ หรือ สนบัสนนุการจัดกจิกรรมติดตาม ๑๐๐,๐๐๐ ตามที่โครงการ กองช่าง
ปรับปรุงผังเมอืงรวมในจังหวัดสิงหบ์รีุ ประเมนิผลและปรับปรุงผังเมอืงรวมจังหวัดสิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 1 100,000

  6.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ การจัดการขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู ด าเนนิโครงการก าจัดขยะอนัตรายเพื่ออนรัุกษฟ์ื้นฟู ๒๐๐,๐๐๐ ศุนย์ก าจัดขยะ กองแผนฯ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ อนัตราย บริเวณศูนย์
เช่น การจ้างก าจัดขยะอนัตราย ถังขยะ การบริหาร เคร่ืองจักรกล อบจ.
จัดการขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิงหบ์รีุ

๒ การบริหารจัดการขยะมลูฝอยเทศบาล อดุหนนุเทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุด าเนนิโครงการบริหาร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุ กองแผนฯ
เมอืงสิงหบ์รีุ จัดการขยะมลูฝอยเทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุ

รวม 2 ๑๐,๒๐๐,๐๐๐

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๔
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7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิาร และการจัดการ
  7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ปลูกฝังจิต- 1.1 ด าเนนิการจัดกจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองคลัง
ส านกึใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ปลูกจิตส านกึใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญของการ
ของการช าระภาษี/ค่าธรรมเนยีมให้ ช าระภาษี/ค่าธรรมเนยีมใหแ้กท่อ้งถิ่น
แกท่อ้งถิ่น 1.2 ฝึกอบรมปลูกฝังจิตส านกึผู้ประกอบการ เพื่อให้ ๓๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองคลัง

ความรู้ และเหน็ความส าคัญของการช าระภาษี

2 โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา และเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การด าเนนิงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
การด าเนนิงานของ อบจ.สิงหบ์รีุ ของ อบจ.สิงหบ์รีุ ใหป้ระชาชนได้รับทราบ แนะน า

แหล่งทอ่งเที่ยว แผ่นพบั แผ่นปลิว รวมถึงปา้ยแผนที่
แหล่งทอ่งเที่ยวจังหวัด หรือ หนงัสือแนะน าแหล่ง
ทอ่งเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสิงหบ์รีุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 บอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร เช่น หนงัสือพมิพ์ ๔๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
รายวัน วารสารต่างๆ หนงัสือระเบยีบกฎหมายของ
ทางราชการ และอื่นๆ

4 รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ ด าเนนิการจัดรับรองการต้อนรับบคุคล หรือ คณะ ๒๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
พธิีการ บคุคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ

ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 อบจ.สิงหบ์รีุ พบปะส่ือมวลชน ด าเนนิโครงการ อบจ.สิงหบ์รีุ พบปะส่ือมวลชน และ ๒๐๐,๐๐๐ ตามที่โครงการ ส านกัปลัดฯ

องค์กรเครือข่าย โดยจ่ายเปน็ค่าปา้ย ประชาสัมพนัธ์ ก าหนด

วัสดุอปุกรณ์ การกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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  7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ ใหค้วามรู้ปลุกจิตส านกึในการปอ้งกนั ด าเนนิโครงการใหค้วามรู้ปลุกจิตส านกึในการปอ้งกนั ๒๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
และปราบปรามการทจุริตใหก้บัเครือข่าย และปราบปรามการทจุริตใหก้บัเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
ภาครัฐต่อต้านการทจุริต การทจุริต เช่น ค่าวัสดุ อปุกรณ์การฝึกอบรม และ

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7 จ้างนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วงปดิ ด าเนนิการจ้างนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วงปดิภาค ๑๒๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ภาคเรียนฤดูร้อน เรียนฤดูร้อน ตามหนงัสือจัดหางานจังหวัดสิงหบ์รีุ

ที่ สห 0028/ว 356 ลงวันที่ 10 มนีาคม 2563

8 ท าความดีต่อสังคมเพื่อพฒันาคุณธรรม ด าเนนิการตามโครงการท าความดีต่อสังคมเพื่อพฒันา ๑๐,๐๐๐ วัด,สวนสาธารณะ, ส านกัปลัดฯ
จริยธรรม ใหก้บัเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน คุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน สาธารณะประโยชน์
การทจุริต ขององค์การบริหารส่วน การทจุริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ ต่างๆ ในพื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ
จังหวัดสิงหบ์รีุ

9 การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของ อบจ. ด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของ อบจ.สิงหบ์รีุ ๑๐๐,๐๐๐ ตามที่โครงการ กองแผนฯ
และส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท า และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ ก าหนด
แผนพฒันาทอ้งถิ่นและแผนชุมชน การฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกบัการจัดท าแผนพฒันา

ทอ้งถิ่น รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น และแผนชุมชน

10 ต่อเติม หรือ ดัดแปลงอาคารบา้นพกั ต่อเติม หรือ ดัดแปลงอาคารบา้นพกั (แฟลต) ของ ๒๕๐,๐๐๐ อาคารบา้นพกั ส านกัปลัดฯ
(แฟลต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ   ต.ต้นโพธิ์ (แฟลต) ต.ต้นโพธิ์

อ.เมอืงสิงหบ์รีุ  รายละเอยีดตามแบบแปลน อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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  7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ ต่อเติมอาคารส านกังาน อบจ.สิงหบ์รีุ ต่อเติมอาคารส านกังาน อบจ.สิงหบ์รีุ ต.บางมญั ๓,๖๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
อ.เมอืงสิงหบ์รีุ  รายละเอยีดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 11 ๕,๖๒๐,๐๐๐

  7.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
เคร่ืองทุ่นแรง และเคร่ืองจักรกล รถยนต์ส่วนกลาง รถประจ าต าแหนง่ เคร่ืองทุ่นแรง

เคร่ืองจักรกล และอื่นๆ ที่จ าเปน็

๒ จัดหาวัสดุกอ่สร้าง วัสดุอปุกรณ์ในการกอ่สร้างต่างๆ หรือซ่อมแซมถนน ๒,๕๐๐,๐๐๐ จังหวัดสิงหบ์รีุ กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้างอื่นที่ได้รับความเสียหาย ปรับปรุงอาคาร

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือ

หนว่ยงานอื่นที่ขอความช่วยเหลือ

๓ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง

ปฏบิติัราชการและการพฒันาทอ้งถิ่น ส่วนกลาง รถยนต์ประจ าต าแหนง่ เคร่ืองทุ่นแรง

และเคร่ืองจักรกลของ อบจ.สิงหบ์รีุ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก  -36-



  7.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ วัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองจักรกล ๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
ปฏบิติัราชการ และการพฒันาทอ้งถิ่น เคร่ืองทุ่นแรง ในการสนบัสนนุช่วยเหลือปอ้งกนับรรเทา

สาธารณภยั และภยัพบิติัต่างๆ และการด าเนนิงาน
โครงการต่างๆ ของ อบจ.สิงหบ์รีุ

5 ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถด๊ัมพ ์(6 ล้อ) ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถด๊ัมพ ์(6 ล้อ) ยี่หอ้มติซูบชิิ ๒๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
ยี่หอ้มติซูบชิิ ทะเบยีน 80-6234 ทะเบยีน 80-6234 เช่น ท าสี ปะผุหวัเกง๋และกระบะ

รายละเอยีดตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

6 ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถด๊ัมพ ์(6 ล้อ) ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถด๊ัมพ ์(6 ล้อ) ยี่หอ้มติซูบชิิ ๒๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
ยี่หอ้มติซูบชิิ ทะเบยีน 80-6548 ทะเบยีน 80-6548 เช่น ท าสี ปะผุหวัเกง๋และกระบะ

รายละเอยีดตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

7 ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถด๊ัมพ ์(6 ล้อ) ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถด๊ัมพ ์(6 ล้อ) ยี่หอ้มติซูบชิิ ๓๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง

ยี่หอ้มติซูบชิิ ทะเบยีน น - 1694 ทะเบยีน น-1694 เช่น ท าสี ปะผุหวัเกง๋และกระบะ

รายละเอยีดตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 7 ๗,๘๐๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

 -37-



  7.3 แผนงาน  งบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ บ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน ค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแหง่ ๒๐๒,๑๐๐ อบจ.สิงหบ์รีุ กองแผนฯ
จังหวัดแหง่ประเทศไทย ประเทศไทย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

รายจ่ายของ อปท. เกี่ยวกบัค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
และหนงัสือสมาคม อบจ.แหง่ประเทศไทย
ที่ ส.จ.ท. ๑202/454 ลงวันที่ 7 มถิุนายน ๒๕๖๑

2 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหผู้์ปว่ย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ๑๕๐,๐๐๐ จังหวัดสิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ที่ยากไร้ ของผู้ปว่ยที่ยากไร้ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหผู้์ปว่ยที่ยากไร้ของ อบจ. พ.ศ. 2560
และหนงัสือจังหวัดสิงหบ์รีุ ด่วนที่สุด ที่ สห 0023.3/ว 1135
ลงวันที่ 23 มนีาคม 2560

รวม 2 ๓๕๒,๑๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 -38-



1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เกา้อี้ประชุม ซ้ือเกา้อี้ประชุม จ านวน 20  ตัว ส าหรับใช้ใน ๒๐,๐๐๐ ห้องประชุมเล็ก ส านักปลัดฯ
ห้องประชุมเล็ก อบจ.สิงห์บุรี

2 เกา้อี้ส านักงาน ซ้ือเกา้อื้ส านักงานแบบมีพนักพิงปรับระดับได้ 3,600 ส านักงาน อบจ. กองกจิการสภาฯ
จ านวน  1  ตัว

3 เกา้อี้ส านักงานทรงสูง ซ้ือเกา้อื้ส านักงานทรงสูงแบบมีพนักพิงปรับระดับได้ 55,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
จ านวน  10  ตัว

4 เคร่ืองปรับอากาศ ซ้ือคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ 28,600 ห้องประชุมเล็ก ส านักปลัดฯ
แบบแขวน  จ านวน  1  เคร่ือง

5 ตู้เกบ็เอกสาร ซ้ือตู้เกบ็เอกสารส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 40,000 ส านักงาน  อบจ. ส านักปลัดฯ
จ านวน  4  ชุด

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บรุี

ล าดับที่ โครงการ

 -๓๙-

 ผด.02/1

พ.ศ. 2563
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ



1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๖ ตู้สาขาโทรศัพท์ ซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ 6 สายนอก 48 สายใน ๒๕๐,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
พร้อมติดต้ัง  จ านวน  1  ชุด

7 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก ซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  จ านวน  1  ตู้ ๗,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

8 โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ซ้ือโต๊ะท างาน ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  จ านวน 100,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
5  โต๊ะ

9 โต๊ะประชุม ซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 16-20 ที่นั่ง 50,000 ห้องประชุมเล็ก ส านักปลัดฯ

10 พัดลมโคจร ซ้ือพัดลมโคจร ส าหรับติดเพดานขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 ห้องประชุมใหญ่ ส านักปลัดฯ
18  นิ้ว  จ านวน  5  ตัว สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกยีรติ

11 ตู้เกบ็เอกสาร ซ้ือตู้เกบ็เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 467x617x 4,000 ส านักงาน อบจ. กองคลัง
720 มิลลิเมตร จ านวน 1 หลัง

12 ตู้บานเล่ือนกระจก ซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118.8 32,000 ส านักงาน อบจ. กองคลัง
x40.8x87.7 เซนติเมตร จ านวน 8 หลัง

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 -๔๐-

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ

 ผด.02/1

งบประมาณ



1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑๓ โต๊ะท างาน พร้อมกระจก ซ้ือโต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก) พร้อมกระจก ความยาว ๒๑,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองคลัง
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ านวน 3 โต๊ะ

รวม 13  โครงการ ๖๒๖,๒๐๐

 1.2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ส านักงาน ซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อื้ส านักงาน จ านวน 1 ชุด ๑๐,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง

2 พัดลมติดผนัง ซ้ือพัดลมติดพนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว 40,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ปรับกม้เงยและส่ายได้ จ านวน 20 ตัว

รวม 2  โครงการ ๕๐,๐๐๐

พ.ศ. 2564
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับที่

 -๔๑-

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 ผด.02/1



2. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมติดต้ัง ซ้ือชุดไมค์ประชุมไร้สาย พร้อมติดต้ัง ๒๐๐,๐๐๐ ห้องประชุมใหญ่ ส านักปลัดฯ
จ านวน  1  ระบบ

รวม 1  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองรับส่งวิทยส่ืุอสารส าหรับ ซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยส่ืุอสารส าหรับประชาชน ๘,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ประชาชน จ านวน  4  ระบบ

รวม 1  โครงการ ๘,๐๐๐

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ผด.02/1

 -๔๒-



3. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ๑๐๒,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
ส านักงาน แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว กองคลัง

จ านวน  6  เคร่ือง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 30,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
ประมวลผล จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน

1  เคร่ือง

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 88,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  4  เคร่ือง กองแผนฯ

4 เคร่ืองพิมเลเซอร์ หรือ LED ซ้ือเคร่ืองพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 15,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
ขาวด า ชนิด Net   Work ชนิด Net Work  จ านวน  1  เคร่ือง

5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
ขนาด 800 VA 4  เคร่ือง

6 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็ ซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ 34,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ
เอกสารระดับศูนยบ์ริการ ศูนยบ์ริการ  แบบที่ 1  จ านวน  2  เคร่ือง
แบบที่ 1

 ผด.02/1

พ.ศ. 2564

 -๔๓-

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



3. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๗ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ ๔,๓๐๐ ส านักงาน อบจ. กองคลัง
ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ จ านวน  1  เคร่ือง

๘ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า ชนิด 17,800 ส านักงาน อบจ. กองคลัง
ขาวด า ชนิด Net Work  Net Work แบบที่ 1  จ านวน  2  เคร่ือง
แบบที่ 1

๙ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็ ซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ 17,000 ส านักงาน อบจ. กองคลัง
เอกสารระดับศูนยบ์ริการ  ศูนยบ์ริการ    แบบที่ 1  จ านวน 1  เคร่ือง
แบบที่ 1

รวม ๙  โครงการ 318,100

 ผด.02/1

 -๔๔-

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 30,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ประมวลผล จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน

1  เคร่ือง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ๑๗,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ส านักงาน แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน  1  เคร่ือง

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อม 15,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง
แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์  จ านวน  2  เคร่ือง
ถงัหมึกพิมพ์  ความละเอียด
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x
1,200 dpi

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อม 25,000 ฝ่ายการกอ่สร้าง กองช่าง
แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์  จ านวน  1  เคร่ือง และซ่อมบ ารุง
ถงัหมึกพิมพ์   ความละเอียด
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x
4,800 dpi

 ผด.02/1

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 -๔๕-



3. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๕ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด ๕๔,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ขาวด า ชนิด  Network ส าหรับ Network ส าหรับกระดาษ  A3 จ านวน 1 เคร่ือง
กระดาษ  A3

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  880 AV  จ านวน 10,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง
 ขนาด 880 AV 4  เคร่ือง

7 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ซ้ือจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21.5  นิ้ว 3,700 ส านักงาน อบจ. กองช่าง
 21.5 นิ้ว  จ านวน  1  จอ

รวม ๗  โครงการ 154,700

 ผด.02/1

พ.ศ. 2564

 -๔๖-

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



4. ประเภทครภุณัฑ์กำรเกษตร
 4.1 แผนงานเคหะชุมชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ ปั๊มน้ า  (โรงประปา) ซ้ือปั๊มน้ า (โรงประปา) ขนาดก าลังมอเตอร์ ๑๒,๐๐๐ สวนสาธารณะ ส านักปลัดฯ
ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  จ านวน  1  เคร่ือง เฉลิมพระเกยีรติ

2 ปั๊มน้ า  (ห้องควบคุม) ซ้ือปั๊มน้ า (โรงประปา) ขนาดก าลังมอเตอร์ ๒๕,๐๐๐ สวนสาธารณะ ส านักปลัดฯ
ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  จ านวน  1  เคร่ือง เฉลิมพระเกยีรติ

3 ปั๊มหอยโขง่ ซ้ือปั๊มหอยโขง่ ขนาดก าลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 20,000 สวนสาธารณะ ส านักปลัดฯ
2 แรงม้า  จ านวน  4  ตัว เฉลิมพระเกยีรติ

รวม 3  โครงการ ๕๗,๐๐๐

 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ รถตัดหญ้าไหล่ทาง ซ้ือรถตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมติดต้ังอุปกรณ์  พร้อม ๑,๕๐๐,๐๐๐ ส านักงาน อบจ กองช่าง
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ใบมีด เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า

จ านวน  1  คัน

รวม 1  โครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ผด.02/1

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 -๔๗-



5. ประเภทครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั
 5.1 แผนงานเคหะชุมชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง ซ้ือเคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง  จ านวน  1  เคร่ือง ๕๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ ส านักปลัดฯ
เฉลิมพระเกยีรติ

รวม 1  โครงการ ๕๐,๐๐๐

 5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ สายสะพาย ๓๘,๐๐๐ เตาเผาแม่น้ าน้อย กองกจิการสภาฯ
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ พร้อมใบมีด  จ านวน 4  เคร่ือง สนามกฬีา อบจ. ส านักปลัดฯ

2 บันไดอลูมิเนียม ซ้ือบันไดอลูมิเนียม ทรง A หน้า 3 เมตร 2,500 อุทยานแม่ลาฯ กองคลัง
จ านวน  1  ตัว 

รวม 2  โครงการ ๔๐,๕๐๐

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ผด.02/1

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดับที่

 -๔๘-



6. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน
 6.1 แผนงานการศานาวฒันธรรมและนัทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองเป่าลม ซ้ือเคร่ืองเป่าลม เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จงัหวะ  ๓๐,๐๐๐ สนามกฬีา อบจ. ส านักปลัดฯ
จ านวน  1  เคร่ือง

รวม 1  โครงการ ๓๐,๐๐๐

7. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรำ้ง
 7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ รถเขน็ปูนแบบล้อยาง ซ้ือรถเขน็ปูนแบบล้อยาง กระบะบรรจไุม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ สนามกฬีา อบจ. ส านักปลัดฯ
50 ลิตร  จ านวน 2 คัน

2 เล่ือยยนต์ ซ้ือเล่ือยยนต์ ความยาวไม่ต่ ากว่า 11.5 นิ้ว 6,000 อุทยานแม่ลาฯ กองคลัง
จ านวน  1  ตัว

รวม 2  โครงการ ๑๑,๐๐๐

 ผด.02/1

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 -๔๙-



7. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรำ้ง
 7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ เคร่ืองเล่ือยไม้ ซ้ือเคร่ืองเล่ือยไม้ เคร่ืองยนต์ 2 จงัหวะ 1.5 แรงม้า ๑๕,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง

2 สกรูสว่านไขควงไร้สาย ซ้ือสกรูสว่านไขควงไร้สาย  จ านวน  1  ตัว 7,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

รวม 2  โครงการ ๒๒,๐๐๐

8. ประเภทครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน 1 คัน ๗๑๕,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง

รวม ๑  โครงการ ๗๑๕,๐๐๐

 ผด.02/1

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 -๕๐-



9. ประเภทครภุณัฑ์ส ำรวจ
 9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๑ ชุดทดสอบหาความหนาแน่น ซ้ือชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม ๒๐,๐๐๐ ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ของดินในสนาม จ านวน  1  ชุด

2 เทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ซ้ือเทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย 6,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง
ยางมะตอย จ านวน  1  ตัว

รวม 2  โครงการ ๒๖,๐๐๐

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด.02/1

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 -๕๑-


